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 3-2016 פומבימכרז 

שתי יחידות לאספקת והתקנת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ו
 קירור/ חימום מים 

  
 כללי:

להלן: "המכללה"/"מכללת ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ( )המכללה האקדמית לחינוך  .1
ביצוע עבודות מיזוג אוויר ולאספקת והתקנת שתי יחידות לפונה בזאת לקבלת הצעות קיי"( 

חדר מכונות/ ליד ו/או בסמוך לעל קרקע קירור/ חימום מים מושלמות עיבוי ומשאבות מים, 
  חדר חשמל.

דום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לקי 50/15פומבי  המכללה זכתה במכרז .2
. רגיה והמיםשל משרד התשתיות הלאומיות, האנ החלפת צ'ילרים וגריטתם –לצרכני אנרגיה 

 יחידות קירור/ חימום המים שיסופקו חייבות לעמוד בכל התנאים שנקבעו במכרז הנ"ל.

כרז. את הגריטה יש לבצע מים ישנות הינה באחריות הקבלן שיזכה במ גריטת יחידות קירור .3
 של 50/15וגם כפי שפורסם במכרז פומבי במכוני גריטה מורשים, על פי נוהל הגריטה העדכני 

 . משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 , EER=2.43לפחות מינימליים יעילות נתוני יהיו קןתוהמ לציוד כי מתחייב הקבלן
ESEER=4.04 (15.3 סעיף הטכני במפרט כאמור) במסמכי מתאים יורוונט מסמך ויצרף 

 . המכרז
ועל פי  בהתאם לדרישת משרד האנרגיה, כאמור מדידה ציוד להתקין מתחייב הקבלן בנוסף

 כוללים את מערכות המדידה הבאות: ההמפרט הטכני וכתב הכמויות 

 
מונה אנרגיה הכולל מד ספיקה עם תצוגה, שני חיישני טמפרטורות בקו  "מונה אנרגיה"

ספקה של המים המקוררים ובקו החזרה ומד אנרגיה עם תצוגה הא
המחובר למד הספיקה ולחיישני הטמפרטורה ומציג את התפוקה 

 התרמית.
מונה עם  מסך תצוגה בעל יכולת למדוד מתח, זרם, מקדם הספק   "מונה חשמל"

 ( והספק אקטיבי.ϕ)קוסינוס 
הבקרה. בעלת יכולת  תכנת בקרת מבנה ואנרגיה המותקנת על מחשב "תכנה" 

להציג ולאגור את הנתונים המתקבלים ממוני האנרגיה והחשמל, 
רגעיים והיסטוריים, ומסוגלת להציג היסטוריה  COP מחשבת ערכי 

 של הקריאות המצטברות בערכים מספריים ובגרפים. 
 

ולעמוד בכלל מתחייב לבצע את כלל העבודות  שהצעתו תתקבלקבלן"( ")"ספק" או מציע  .4
 לחוזה זה ףהמצור הטכני מפרטבובכלל זה במסמך זה על נספחיו,  וראות המפורטותהה

כפי הפרויקט מנהל בהתאם לדרישות  לפעול מציע. בנוסף, מתחייב ה(ים מצורפים)נספח
 שתהיינה מעת לעת. 

. כל המחירים (ים מצורפיםנספחחוזה זה )ל המצורף, הכמויות בכתב תבוצעהמחיר  הצעת .5
כל המחירים הינם ללא  קנה אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות.תיכללו אספקה וה

  מע"מ.
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מחברת  פרוכטר אינג' אליעזר  ידי על  יעשה, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע על הפיקוח .6
 (."מנהל הפרויקט" :להלן)אנרפרו ניהול ושירותי אנרגיה בע"מ 

הבהרות,  תיקונים, על דיעהמכרז, להו פרסום דעתה, אחר שיקול פי רשאית, על המכללה .7
 ממסמכי נפרד בלתי חלק אלו יהוו כך על שהודיעה ומעת, המכרז בתנאי ותוספות שינויים
 כשהם ,כאמור שהוסף מסמך וכל המכללה הודעת את הצעתו למסמכי יצרף הספק .המכרז

 .הצעתו במסגרת בחשבון בהם האמור והבאת, הבנתם, קבלתם לאישור, בחתימתו חתומים
של המכללה  האינטרנט באתר יפורסמו, לעיל כאמור ועדכונים הבהרות, שינויים

(www.kaye.ac.il( כאמור באתר העדכונים אחר לעקוב, במכרז להשתתף המבקשים ועל 
 הגשת בטרם האינטרנט באתר לוודא במכרז דלהתמוד המבקש חובת, מקרה בכל. לעיל

 ולא ההצעות להגשת האחרון המועד ולקראת לפני, למכרז שהם כל שינויים כונער אם ההצעה
 לדואר הודעות משלוח אי בגין המכללה כלפי תביעה או טענה כל, להתמודד למבקש תהיה

 .למכרז בקשר האלקטרוני

 300שנרכשו על ידו תמורת מציע המבקש להגיש הצעתו, נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז  .8
, , יש להציג קבלת תשלום כחלק ממסמכי המכרז(108ברות המכללה )חדר ששולמו בגז₪ 

 בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז, להכניסם יחד עם יתר)חתימה וחותמת( לחתום 
 המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה, למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה. אין

מובהר בזאת,  ר המכרז ונושא המכרז.לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספ
לעיון בלבד ואין  משמשים (ככל שיוצגו) מכללהכי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של ה
 להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז.

 לשלוח למכרז זה. אין ובמועד לכך, במקום המיועדת לתיבה הצעתו את להכניס על המציע .9
 כאמור אחרת. הצעה שתשלח דרך בכל או וניאלקטר בפקסימיליה, בדואר, בדואר הצעות
 הסף. על תפסל

 ללא קשר) חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות 3הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  .10
 כלשהו תתקשר בהסכם עם מציע מכללה. מובהר כי גם לאחר שה(למועד ערבות ההשתתפות

פי מכרז  הצעות שהוגשו עלכי הצעתו נדחתה, לא יפקעו  עיםימהמצ, ותודיע למי (אם תתקשר)
לבחור ( אך לא חייבת) זה ולא זכו, במשך התקופה האמורה. ועדת המכרזים תהא רשאית

השני  זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או
חודשים מיום  3בתוך  מכללהוכן הלאה לא ייצא לפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י ה

 .הבאה בטיבה לתו. בחלוף המועד האמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעהתחי

 -אם לא נקבע במפורש אחרת המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד  .11
 בכל דרך, ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף, ככל שישנן.

 המכרז קרא והבין את כלל מסמכי הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע .12
 ובחר לתת להם את הסכמתו, באופן מלא ושלם.

 פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע, לא ישנה המציע דבר .13
 ממסמכי המכרז בכל דרך, לרבות ע"י מחיקה, השמטה, תוספת, תיקון או הסתייגות, בין

דעתה  -תהיה רשאית לפי שיקול  מכללהה ,עשה זאת במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד, ואם
המציע  הבלעדי, לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת

שהוא תהיה  כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל
סטייה או אי התאמה  של רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים, במקרה מכללהה

 היחידה. –המחיר הקובע יהיה מחיר  ,בין מחיר היחידה לסה"כ מכפלות היחידה

תפסול ולא תתחשב בכל הצעה שאינה עונה על תנאי המכרז ושאינה עומדת בתנאי  המכללה .14
הסף. יחד עם זאת, במקרה של פגם טכני, רשאית המכללה )אך אינה חייבת( לפנות אל המציע 

נו, בכל שלב בבחינת ההצעות, השלמת נתונים, השלמת מסמכים ואישורים ולדרוש ממ
  נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות נחוצות כפי שתמצא לנכון.

http://www.kaye.ac.il/
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 כל העניין( או לפי ביותר היקרה ביותר )או הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכללה .15
 אינה המכללה .ללההמכ של הבלעדית והחלטתה דעתה לשיקול נתונה וההכרעה שהיא הצעה

 הצעה לקבל דעתה הבלעדי שיקול לפי רשאית בשלמותה, והיא כלשהי הצעה לקבל מתחייבת
 ספקים/או קבלנים/ו מציעים מספר בין הביצוע את לפצל ואף בסייגים לסייגה או בחלקה

 .אחרים והכל על פי הקבוע בדין

 ההצעות, כולם מגישי עם מ"לנהל מו, חייבת לא אך רשאית תהא המכללה זה למכרז בהתאם
 למציע לאפשר רשאית תהיה המכללה היתר חלקם. בין או/ו הצעתם תנאי כל חלקם, לגבי או

 לעניין או כללית הנחה לעניין להצעותיהם, בין היתר עדכון הצעות יותר, להגיש או אחד
 למציע יתאפשר אם ספק, כי בזאת, למען הסר המקורית. מובהר הצעותיהם במחירי הוזלה

 מהתחייבויותיו המציע את כדי לשחרר העדכון הצעת בהגשת יהיה עדכון, לא הצעת ישלהג
 לאחר, הזוכה עם מ"מו לנהל זכותה על שומרת המכללה .המקורית בהצעתו הכלולות
 .בחירתו

 
 לשקול בין המכללה מהמציעים, רשאית מי עם בהסכם להתקשר האפשרות בחינת לצורך .16

פריטי  המוצעים, טיב ההנחות שיעורי או/ו יריםהבאים: המח השיקולים את גם היתר
 ,שלילי המציע, ניסיון של מוכח המציע, ניסיון של כלכלית ויכולת פיננסית ההצעה, איתנות

שתימצא  אחר רלוונטי שיקול וכל המציע המציע, המלצות, אמינות, מוניטין עם עבר ניסיון
 המכללה כי בזאת מובהר. חלטוהמו הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עיניה ראות לנכון, לפי

 .בהצעה פרמטר לכל משקל לתת רשאית

 
 להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית המכללה .17

 .כנדרש הודעה תפורסם, כזה במקרה. ההצעות פתיחת לפני עת בכל ההצעות

 
 לפרסם או מנומ חלקים או זה מכרז לבטל, שהיא סיבה ומכל שלב בכל, רשאית המכללה .18

 לרבות, למציעים כלשהו פיצוי בתשלום שתחויב מבלי (, שונה או זהה בנוסח) חדש מכרז
 או אכיפה סעדי על במפורש בזאת מוותרים המציעים. ביותר הזולה ההצעה בעל המציע

 . כאמור המכרז בביטול, פיצויים

 עלותו בדבר תקציבית הערכה לעצמה קבעה המכללה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי, כאמור
 אם ההצעות מן אחת אף לקבל שלא הזכות את לעצמה שומרת והיא פרויקטה של המשוערת

 .לאומדן ביחס והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על סבירות אינן אלו

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .19

 הבאים:   קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על ר

 –צעה שלא תוגש כאמור החברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. ) טיתאגיד משפ .19.1
  .לא תיבחן

יחידות בהתקנת מוכח המעוגן באסמכתאות ניסיון מגיש ההצעה הינו בעל  .19.2
במשך  ,לפחות, מיליון ש"ח 20 -למעלה מבהיקף של כמפורט מעלה  קירור/חימום מים

 .2015 -ו 2014השנים 

אישור בר  וי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש למנהל ספרים כנדרש עפ"המציע  .19.3
 תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.

 .'ד בנספחבמועד כאמור יערך שסיור קבלנים/מציעים השתתפות ב .19.4

 .'הבנספח אישור קיום ביטוחים כאמור  .19.5

 .בנספח ו'כאמור הצהרה בדבר העדר רישום פלילי מילוי  .19.6
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   הבהרות .20

בכתב הם , הבהרות והסברים הדרושים והנחוצים לשאלותלהעביר רשאים המציעים  .20.1
 .s@kaye.ac.il-mosheבמייל  משה שולץלידי  12:00בשעה  5/1/2017עד לתאריך 

המציע יהיה מושתק ומנוע  לאחר המועד האמור, , כיאתמובהר בז ספקלמען הסר  .20.2
דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

ידיעה והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא 
 כאמור.

, אל במסירה אישית"(, במעטפה סגורה, ההצעהעל המציעים להגיש את הצעתם )להלן: " .21
בשעה  18/1/2017לא יאוחר מיום בבניין הראשי  112תיבת המכרזים המוצבת בכניסה לחדר 

בצהריים. המעטפות יוכנסו לתיבת המכרזים רק לאחר ציון תאריך ושעת הגעה ע"י  12:00
 מנהל הכספים  או ע"י הגב' תקוה אלבז מנהלת יחידת רכש. –מר משה שולץ 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה 
לקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או ו/או שתישלחנה באמצעות דואר א

 שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. 

 את הצעתו. ותחליט לקבל קבלת הצעתו, לאחר ובמידה תודיע למציע, על  כללההמ .22

 .1כאמור בנספח ב.₪ )שישים אלף(  60,000המציע יצרף ערבות השתתפות מכרז ע"ס  .23

 .המכללה ובתאום עם יום הוצאת צו תחילת עבודהמ מיםי 7מציע שיזכה יחל בעבודתו בתוך  .24
 .'דבנספח על פי לוח הזמנים המפורט על המציע לסיים את כל העבודות 

 מכרז וביצועערבות  .25

לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית המציע על  .א
אלף( שקלים  שישים) 60,000של בסך  מכללת קייוניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית 

)להלן: . 30/4/2017תעמוד בתוקפה עד ליום ו ביצועלתשמש כערבות  הערבותחדשים. 
  (.1ב. נספחמכרז השתתפות  ערבות

ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה ותחולט אם המציע לא יעמוד  .ב
 .בתנאים ו/או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין

 למציע המכללה תחזיר, הערבות של חילוטה על הוחלט ולא תתקבל לא המציע הצעת אם .ג
 לאחר יום 120 מאשר יאוחר ולא ההצעה דחיית על ההודעה עם ההשתתפות, ערבות את

 .ההצעות פתיחת
 אזי–  הערבויות הארכת את תבקש המכללוה במכרז הזוכה בחירת תהליך יתארך אם .ד

 .פקעה והצעתו מהצעתו בו שחזר כמי יחשב הערבות וקףת את להאריך שלא שבחר מציע
 במלואה ,מהצעתו בו חזר ,נתקבלה הצעתו אשר המציע אם, דין בכל מהאמור לגרוע מבלי .ה

 ערבות ימציא לא או/ו אחר נדרש מסמך כל או ההסכם על יחתום לא או/ו בחלקה או
, שנדרשו ככל, טוחבי פוליסת או ביטוחים קיום על אישור ימציא לא או/ו ההסכם לקיום

 יקבע אשר אחר זמן תוך או, נתקבלה הצעתו כי המכללה הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך
 ערבות את לחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית המכללה תהיה ה,מכללה ידי על

 לפגוע ומבלי כלשהם והפסדים נזקים להוכיח שתידרש מבלי וזאת במלואה ההשתתפות
 .דין בכל לאמור ובנוסף בהתאם והכל ,הממשיים נזקיה תא לתבוע המכללה בזכויות

 הצעתו אשר אחר ספק/קבלן או/ו למציע העבודה את למסור רשאית המכללה תהיה כן .ו
 ולהלן לעיל זה בסעיף כאמור הנדרש כל את המציע המציא. עבורה ביותר מתאימה

 השלמת מיום ימים 10 בתוך ההשתתפות ערבות את המכללה לו תשיב, הנדרש ובמועד
 כאמור. הדרישות

 ימציא, בהסכם הנדרש וככל ההסכם על עהמצי יחתום, תתקבל המציע הצעת אם .ז
 100,000ך של ובס לתקופה, להסכם המצורף בנוסח מותנית בלתי בנקאית ערבות למכללה

 מיום ימים 7 תוך וזאת (.2ב. נספח ביצוע ערבות)להלן: , ביצוע כערבות, )מאה אלף( ש"ח
 המכללה. ידי על יקבע אשר אחר זמן תוך או, נתקבלה הצעתו כי ללההמכ הודעת קבלת

  

mailto:moshe-s@kaye.ac.il
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 ביצוע עבודות: .26

עם מחלקת למכללה ודות מתחייב לתאם כל כניסה מציע שיזכה בביצוע העב .26.1
 .כללההביטחון במ

בטרם מציע שיזכה בביצוע העבודות מתחייב להמציא עבור כל עובד מטעמו,  .26.2
ללה וזאת על מנת שיוכל להיכנס התחלת עבודתו, אישורים כפי הנדרש מהמכ

 למכללה ולעבוד בה.

אמינותו, ניסיונו, ב תחשבלהכללה המות תהא רשאית בחינת ההצעמובהר בזאת כי במסגרת  .27
כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם 

ני אחר ין כללי, בכל קריטריון עניאם הייתה כזו, ובאופ -בהתקשרות עם המציע  המכללהשל 
למען הסר כל  צעה.קבלת האותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר 

מבלי לגרוע  .אביותר או כל הצעה שהי הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  המכללהספק, 
א ומתן ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, מש-או מי שיוסמך על ,המכללהמן האמור לעיל, 

  עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את הצעתו.

 :ההצעות שקלול אופן .28

 :הבא באופן יתבצע הזוכה בחירת הליך
 :הסף בתנאי ההצעות עמידת   -א שלב

 ההצעה.אי עמידה בתנאי הסף תגרום לפסילת  .הסף בתנאי ההצעות עמידת בדיקת
 :ההצעה איכות ניקוד -ב  שלב

, ("מזערי איכות ניקוד :להלן) נקודות 25 -מ תיפח לא שלהן האיכות שניקוד הצעות
 איכות ניקוד יקבלו הצעות 3 -מ שפחות במקרה .המחיר הצעות בדיקת לשלב יעברו
 האיכות שניקוד הצעות מלפסול להימנע דעתה שיקול לפי המכללה רשאית, מזערי
 .נקודות 20 לפחות הוא אך קודותנ 25 -מ נמוך שלהן

 
 

 יכות: להלן אמות המידה בנושא א
 

המזמין יבחר מבין 
לקוחות המציע 
ויבדוק שביעות 
רצון עפ"י 

 הפרמטרים להלן.
המזמין רשאי 
להתחשב גם 
בניסיונו שלו 
)חיובי/שלילי( הם 

 המציע.
לצורך מתן הניקוד 
רשאי המזמין 
לקיים ברור 
טלפוני, לבקר 
באתרי העבודות, 
לבקר במתקני 
המציע או בכל דרך 

 שימצא לנכון.

 
 התחום הערכ

משקל 
מרבי 

 בנקודות
עבודות נוספות על הנדרש בתנאי הסף )העומדות לפחות 

 נקודה לכל עבודה נוספת. 1 –בדרישות תנאי הסף( 
 נקודות 3

עבודות נוספות על הנדרש בתנאי הסף בתפוקת קירור של 
 נקודה לכל עבודה 1 –טון קירור  200לפחות 

 נקודות 2

  וע עבודות הקבלן:שביעות רצון הלקוחות מאיכות ביצ
 
 

 נקודות 15

 
 השאלות

משקל מרבי 
 לתת סעיף

 נקודות 5 עמידה בלוח זמנים .1
 נקודות 5 אספקה עפ"י מפרטי במכרז .2
 נקודות 5 של הלקוח קבלת מרות מפקח הפרויקט .3

שביעות רצון הלקוחות מאיכות הצוות המקצועי שהוקצה 
 לפרויקט

 נקודות 3

 18רת תשלום התמורה )סעיף פריסת התשלומים במסג
לחוזה(. הפריסה הרחבה ביותר תזכה את המציע במלוא 

 הנקודות והבאה אחריו בנקודה פחות וכן הלאה.

 
 
 נקודות 7

 נקודות 30 סה"כ
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

בחינת הצעות המחיר. כאשר ההצעה הזולה ביותר מבין כל ההצעות תקבל את    -ג שלב
ל את מכפלת היחס ההפוך של מחיר הנקודות. ההצעה הבאה אחריה תקב 70מלוא 

 וכן לשאר ההצעות הבאות אחריה. 70-ההצעה מול ההצעה הזולה ביותר ב
 לדוגמא:

 הערות חישוב הניקוד יחסה מחיר ההצעה
 ההצעה הזולה ביותר נקודות 70=70*1 1(/200/200) 200
  נקודות 61=70*0.87 1(/230/200) 230

 
 ובה לצרף להצעה:רשימת המסמכים חתומים ועדכניים שח

 
 מספר

 
 פירוט המסמך

נא לסמן 
 X-ב

 חתומה כנדרש נספחיה על המכרז חוברת .1
 

 (יהיו)אם  רהההב לשאלות בכתב תשובותשאלות ו . 2
 

 קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז .3
 

 אישור השתתפות  בסיור קבלנים .4
 

 מכרז ערבות .5
 

 'גנספח  המציע הצהרת .6
 

 נספח ד' זמנים לוחות .7
 

 'הנספח  ביטוחיםאישור קיום  .8
 

 נספח ו' הצהרה בדבר העדר רישום פלילי .9
 

 ספרים ניהול לרבות, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור .10
 

 בקבוצת( אוויר מיזוג)מתקני  170 בענף הקבלנים רשם של בתוקף אישור .11

 5 סוג', ב סיווג
 

 כשהוא ממולאכתב כמויות  .12
  

 

  
        

 הבכבוד רב ובברכ
 ד"ר טלי בן ישראל
 המכללה סמנכ"לית למנהל
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 ו ז ה ח -נספח א'  
 

 שנת __________ _________לחודש ______ביום בבאר שבע ונחתם שנערך

 

  )להלן: "המכללה"( המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע )חל"צ(  :     ן   י   ב
 , באר שבע 6רחוב עזריאל ניצני  511262669ח.פ. 

 מצד אחד

 

  "(הקבלןהספק" או "": להלן)__________________________________ _ ל  ב  י  ן  :              

 כתובת _______________________________ 

 מצד שני

 

                    

  

אספקה והתקנת יחידות קירור/ בקבלת שירותים ובוהמכללה מעוניינת    :ה ו א י ל 
 חימום מים וכן ציוד נלווה.

 זה מסוג שירותים במתן היתר בין העוסק מורשה עוסק/חברה הינו והקבלן : ל י א ו ה ו
 .כאמור לביצוע העבודות  הצעתו למכללה והגיש

 : להלן המפורטים  בתנאים  הקבלן הצעת קיבלה  והמכללה : ל י א ו ה ו

                

 : כדלקמן  הצדדים  בין  והותנה  הוסכם  לפיכך

 מ ב ו א .1

 .ומחייב כיתר תנאיו מנומ נפרד בלתי חלק מהווה  זה לחוזה המבוא

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .2

 ה ג ד ר ו ת  .3

  זה בסעיף כאמור יהיו,  זה חוזה בהוראות המופיעים ,להלן הנקובים הביטויים משמעות
 :להלןכד

 לעניין חוזה זה. המכללהמפקח מטעם  – "המפקח"
 מי שימונה מטעם המכללה. –" /הפרויקט"מנהל העבודה

  .המכללה מנהל הכספים של -   "מנהל הכספים"
 המרכזית הלשכה ידי על שהתפרסם כפי  לצרכן הכללי המדד הוא – "הבסיסי  המדד"

 .ההסכם חתימת ביום הידוע לסטטיסטיקה
 מסמכי החוזה .4

 כים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:המסמ
 .ביטוח נספח לרבות ,נספחיו על העבודה לביצוע חוזה .א
 ."החוזה תנאי" .ב
 .(מצורף) לעבודה המתייחסים הכלליים והתנאים המיוחדים הטכניים המפרטים .ג
 (.מצורף) הכמויות כתב .ד
 ורף(.התכניות; לרבות תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצ .ה
 הוראות הממונה על הבטיחות + הוראות הממונה על הביטחון של המכללה )מצורף(. .ו
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 לכל או העבודה לביצוע הנוגעים הישראלי התקנים מכון של והתקנים המפרטים כל .ז
 .מתאיםם אמריקאי תקן או  ISO אירופאי תקן יחול ישראלי תקן בהעדר ממנה חלק

 
 מסמכים בין עדיפות .5

 "החוזה תנאי" ל  בסעיף לאמור בנוסף
 - "החוזה תנאי"ב הכלולה הוראה ובין זה שבחוזה הוראה בין סתירה של מקרה בכל .א

 .עדיפה זה חוזה של הוראה
 תכניות–  קונסטרוקציה תכניות ובין האדריכלית התוכנית בין סתירה של מקרה בכל .ב

 תמיוחד תכנית ובין כללית תכנית בין סתירה של מקרה בכל ;עדיפות הקונסטרוקציה
 המיוחדת התוכנית– מיוחדת הוראה ובין כללית הוראה בין סתירה של מקרה ובכל

 .עדיפות המיוחדת וההוראה
 דרישת בין סתירה של מקרה ובכל המפרט ובין דין הוראות בין סתירה של מקרה בכל .ג

  .עדיפה המחמירה הדרישה – המפרט ובין תקן
 מסירת  העבודות .6

, הפרויקט עבודות כל את עצמו על בזאת מקבל והקבלן  לקבלן בזאת מוסרת המכללה
 .  "(העבודות": להלן)  ותנאיו, נספחיו זה חוזה להוראות בהתאם הכול

 ('גגם נספח  )ראוהצהרת  הקבלן  .7

וכי יש לו הידע, הניסיון, הכישורים והכלים  בדק את היקף העבודותכי הקבלן מצהיר  .א
במיומנות וברמה  תבוצענה על ידוא חוזה זה וכי הן הדרושים לביצוע כל העבודות נשו

 מקצועית גבוהה.

יטריונים לקבלת המענק בו זכתה רהקבלן מתחייב כי הציוד שיותקן עומד בק .ב
 .לה ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםלהמכ

משרד התשתיות מורשים על ידי ה אתרי גריטההקבלן מתחייב לבצע את הגריטה ב .ג
של החלפת וגריטת  50/15במכרז  והל הגריטההלאומיות, האנרגיה והמים על פי נ

 ובהתאם להוראות המפקח. צ'ילרים

 ,  EER=2.43  לפחות מינימליים יעילות קן יהיו נתוניותהקבלן מתחייב כי לציוד המ
ESEER=4.04 מסמך יורוונט מתאים ויצרף  (15.3עיף )כאמור במפרט הטכני ס

 במסמכי המכרז. 

בהתאם לדרישת משרד האנרגיה , כאמור מדידה ציוד להתקין מתחייב הקבלן בנוסף
 המפרט הטכני וכתב הכמויות כוללים את מערכות המדידה הבאות: 

 
מונה אנרגיה הכולל מד ספיקה עם תצוגה, שני חיישני  "מונה אנרגיה"

טמפרטורות בקו האספקה של המים המקוררים ובקו החזרה 
ומד אנרגיה עם תצוגה המחובר למד הספיקה ולחיישני 

 הטמפרטורה ומציג את התפוקה התרמית.
 

מונה עם  מסך תצוגה בעל יכולת למדוד מתח, זרם, מקדם  "מונה חשמל"
 ( והספק אקטיבי.ϕהספק  )קוסינוס 

 
תכנת בקרת מבנה ואנרגיה המותקנת על מחשב הבקרה. בעלת  "תכנה" 

יכולת להציג ולאגור את הנתונים המתקבלים ממוני האנרגיה 
רגעיים והיסטוריים, ומסוגלת  COP ת ערכי והחשמל, מחשב

להציג היסטוריה של הקריאות המצטברות בערכים מספריים 
 ובגרפים. 
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ו/או  פועליו  תוך הקפדה על קיום כל  קבלן לבצע העבודות על ידי עובדיוכן מתחייב ה .ד
 בנדון.   המכללההחל על הקבלן ו/או  ומילוי הוראות כל דיןוהביטחון הבטיחות   כללי

 ובעלי תו תקן של מכון יכות טובהאך ורק בחומרים בעלי א הקבלן מתחייב להשתמש .ה
 .ע"י המפקח בכתב או מוסד אחר שיאושר הישראלי התקנים

 המתקן להתקנת לו הדרושות והאינפורמציה התוכניות כל את שקיבל מצהיר הקבלן .ו
 מושלם ןמתק פיהם על לבצע ושביכולתו והמפרטים התוכניות כל את שהבין, הנדון
 בחוזה הנזכרים המפרטים נמצאים ברשותו כי בזאת מצהיר הקבלן .כהלכה ופועל

 .בהם המוגדרות לדרישות בכפוף עבודתו את לבצע ומתחייב והבינם קראם הוא ,זה
 .ממנו נפרד בלתי חלק והינה זה מחוזה חלק מהווה זו הצהרה

 
 תקופת  החוזה  .8

וסיומה  _________ תחילתה ביום דשים(חו___ ) ______ שנים _תוקפו של חוזה זה ל
. למכללה בלבד שמורה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, __________ ביום

  שנים. להאריך את תקופת החוזה לעוד_______

 וח   זמניםל .9

המצורף למסמך  'דנספח מכרז, על פי מסמכי הכמפורט ב הקבלן ידי על יבוצעו העבודות
 . זה

בלוח הזמנים לביצוע להתקנת הצ'ילרים וגריטתם המפורט עד האחרון אי עמידה במו
יגרור קנס  'דמועד כאמור בנספח (, קרי סיום הפרויקט לאחר ה'דהפרויקט )נספח 

במקרה שכזה, איחור של חודש , חודש איחורמעלות הפרויקט עבור כל  5%בשיעור של 
 .X  5% עלות הפרויקט X 1.5וחצי יחושב באופן יחסי 

 ב ד י ם ע ו .10

 ביצוע לשם הדרוש במספר, ואחראים מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .א
 שיועסקו העובדים כל כי מתחייב הקבלן. בחוזה הקבועים ובמועדים בתנאים העבודות

 . ומעלה 18 מגיל ישראל מדינת אזרחי הינם השירותים בביצוע ידו על

 לו ייראו שלא עובדים לפסול הרשות נתונההפרויקט מטעם המכללה,  למנהל .ב
 את להחליף מתחייב הקבלן .מתאימים בעובדים החלפתם ולדרוש כמתאימים

 .המנהל מדרישת  שעות 24 תוך כאמור העובדים

  עובדים להעסקת בקשר חיקוק כל הוראות כל את למלא עת בכל חייב יהיה הקבלן .ג
  מעביד דיי על המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל תשלום כולל מועסקים  או/ו

,  הכנסה מס תשלומי ניכוי, הבראה, חגים, חופשה דמילרבות אך לא רק תשלום בגין 
  - מינימום שכר חוק הוראות אחר למלא וכן ב"וכיו , הפרשות פנסיוניותלאומי ביטוח
 .1987  -  ז"תשמ

עובדי המציע יהיו ללא הרשעות בגין עבירות מין לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין,  .ד
 מסוימיםהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ולפי  1977-של"ז הת

כל עובד שיועסק על ידי הזוכה, בפרויקט, יהיה חייב בחתימה על  .2001התשס"א 
הצהרה לפיה הוא לא נחשד ו/או הואשם ו/או הורשע בעבירות מין לפי סימן ה' לפרק י' 

 .1977-בחוק העונשין, התשל"ז 

 לא פועלים של הופעה-אי או שהופעה בזה ומוסכם מוצהרת, קוספ למנוע מנת על .ה
 לביצוע מאחריות אותו תשחרר ולא העבודה סיום מועד בדחיית הקבלן את תזכה

 .המוסכם במועד העבודה
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 המכללה מטעם מנהל פרויקט .12

 .מנהל פרויקט  ידי על  יעשה, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע על  הפיקוח

, הוראותיו את ביום בו ולבצע מנהל הפרויקט הוראותל להישמע מתחייב הקבלן .א
 .והערותיו הנחיותיו

 נכללה כאילו תחשב, מנהל פרויקט ידי על לקבלן שנתנה הנחיה או/ו הוראה כל .ב
 כהפרת תחשב, כאמור הוראה של הפרה וכל ותנאיו זה חוזה הוראות במסגרת במפורש

 .מכך והמשתמע הנובע כל על, זה חוזה של מפורש תנאי

 סבת החוזהה .13

  מקצתן או כולן, זה החוזה נשוא העבודות ביצוע את לאחר למסור רשאי הקבלן אין
 משום כשלעצמה בה אין, החוזה נשוא העבודות בביצוע הקבלן עובדי העסקת ואולם

 .לאחר חלקן או העבודות ביצוע מסירת

 מעביד -יחסי עובד  אי קיום .14

 ידו על שיסופקו העובדים  או/ו  הקבלן יןב יהיו לא כי  בזה ומצהירים  מסכימים הצדדים
 של מעמדו וכי"  ומעביד  עובד"  יחסי,  המכללה  ובין  זה חוזה לצורךו//או מי מטעמו 

 ".עצמאי  קבלן"  של מעמד הוא  זה חוזה פי על הקבלן
 לפיצוייבין היתר אך לא רק  זכאי הקבלן יהא לא,  לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

 . נוהג  או/ו  דין  פי על  ממעבידו לעובד המגיעות אחרות הטבות  או/ו פיטורין
 והוא בלבד הקבלן של עובדיו יהיו ,העבודות ביצוע לצורך הקבלן שיעסיק  העובדים  כל

 . כמעביד  כלפיהם אחראי יהיה
מוסכם ומוצהר בזאת, כי היה ותקבע ערכאה שיפוטית כלשהי, בניגוד למוסכם בין 

ת ובמפורש, כי האמור בהסכם זה, כפי שיתבצע בפועל , יש בו כדי הצדדים בצורה מודע
מעביד בין הצדדים בין הקבלן ו/או עובדיו לבין המכללה וכי לקבלן ו/או -לכונן יחסי עובד

, הנובעים מיחסי ןעובדיו מגיעים כספים ו/או תשלומים ו/או זכויות סוציאליות למיניה
לה בכל תמורה אותה תהא חייבת המכללה עבודה, אזי מתחייב הקבלן לשפות את המכל

 לשלם לקבלן ו/או למי מעובדיו
 ביטוח .15

)לרבות מסמכי המכרז  זהחוזה  ל פיע הקבלן והתחייבויותמבלי לגרוע מאחריות  .א
וכתנאי לביצוע העבודות   החל ממועד חתימת חוזה זהדין,  כל ו/או על פיבמלואו( 

, על לערוך ולקיים הקבלן ייבהמכללה, מתחוללא צורך בכל דרישה או פניה מצד 
חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל את הביטוחים 
המפורטים להלן, וזאת למשך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת האחריות ו/או כל 
הארכה שלהם, לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, 

לתום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין, ובכל מקרה  גם למשך כל תקופה נוספת עד
שנים נוספות לאחר תום תקופת ביצוע העבודות, לפי המאוחר  7 -לא פחות מ

 "(:ביטוחי הקבלןמביניהם )להלן יקראו כל הביטוחים המפורטים בנספח זה: "

לרבות ציוד,  וו/או עבור ועל ידו ו/או מטעמ יבוצעו אשרעבודות לביטוח  .1
/או מי מטעמו בביצוע העבודות וכן ואת הקבלן  ונות, אשר ישמשמערכות, מכו

ידו בהתאם לנוסח  עלתיקונים, שיפוצים, שיפורים, שינויים ותוספות שייעשו 
 נפרד בלתי חלק ומהווה 1ה' כנספח זה להסכםעריכת הביטוח המצורף  אישור
 ."(עבודות הקבלן ביטוח אישור)להלן: " הימנו

אישור עריכת הביטוח  בנוסחח אחריות מקצועית חבות המוצר וביטו ביטוח .2
 אישור)להלן: " חלק בלתי נפרד הימנו ומהווה 2ה' כנספח"ב להסכם זה המצ

 ."(ומקצועית מוצר ביטוח

 בביצוע מטעמו מי או/ו הקבלן את ישמש אשר הנדסי מכני לציוד ביטוח .3
ה, שוד, פריצ מפני אובדן או נזק פיזי ובלתי צפוי לרבות כיסוי בגין העבודות
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רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק בזדון, מהומות ופרעות, כולל כיסוי בגין צד ג' 
ש"ח בגין כל כלי הנדסי. הביטוח  1,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ

מורחב לכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה ו/או תלמידיה 
עמו ויכלול סעיף בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מט

הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  אחריות צולבת.
)לרבות קבלני משנה(, וכן כלפי כל הקבלנים,  הכל הבאים מטעמ/או ו המכללה

היועצים וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, אולם הויתור כאמור לא 
הרחיב  את הכיסוי הקבלן מתחייב ל .יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

בביטוח הצמ"ה לכלול כיסוי בגין נזקי גוף בגין כל נזק גוף שיגרם מכלי 
 הצמ"ה, לרבות בגין כלים אשר אינם חייבים בביטוח חובה. 

את הקבלן ו/או הפועלים  ישמשו או/ו יובאו אשר הרכב כלי כל בגין ביטוח .4
 של הרכב כלי ו/או השירותים לרבות העבודות במסגרת או/ו מטעמו בקשר

 : להלן כמפורט, משנה קבלני

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.-חובה כנדרש על ביטוח 4.1

 מסך יפחת שלא רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד רכוש בגין אחריות ביטוח 4.2
 הרכב. לכלי מקיף וביטוח ₪ 1,000,000 של

)למעט  מקיף חביטושלא לערוך  רשאי הקבלןהאמור לעיל, מוסכם כי  למרות 4.3
 לכלי אובדן/או ו נזק בכל כזה במקרה גם'(, במלואו או בחלקו, אולם ג צד

 .להלן ח.14 בסעיף הפטוריחול  הרכב

 -מ יאוחר לא, למכללה להמציא הקבלן מתחייב המכללה מצד דרישה בכל צורך ללא .ב
ם, ו/או מתן השירותי העבודות ביצוע תחילת לפני או החוזה תחילת מועד לפני יום 14

, א. לעיל14אישורי עריכת הביטוחים המפורטים בסעיף  אתולפי העניין,  המוקדם לפי
 שהמצאת לו ידוע כי, מצהיר הקבלן. הקבלן מבטח י"ע כדין חתומים הםכש

ו/או מתן השירותים  העבודות לביצוע ומקדמי מתלה תנאי הינה כאמור האישורים
ו/או מתן  העבודות ביצוע את קבלןה מן למנוע תזכאי תהא המכללה וכי)לפי העניין( 

 .האמור המועד עד הומצא לא האישורים ןמ שמי במקרההשירותים 

ביטוחי הקבלן, על הקבלן מי מ)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת  7-יאוחר מ לא .ג
בגין הארכת תוקפם  י הביטוח המפורטים לעילאישור את המכללהלהפקיד בידי 

)או למשך תקופה  החוזהההתקשרות על פי לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת 
 .(ומקצועית מוצר ביטוח אישורלעניין  ארוכה יותר כמפורט בנספח זה

 שיומצאו הביטוחים עריכת אישורי את לבדוק תחייב לא אך תרשאי היהת המכללה .ד
 בגין התאמה אי של מקרה בכל כי מתחייב והקבלן, לעיל כאמור הקבלן ידי על

 כל יבצע זה בחוזה האמור לבין הקבלן שהמציא הביטוחים  עריכת באישורי האמור
 הביטוחים את להתאים מנת על שיידרשו הרחבה או/ו התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי
 .זה הסכם פי על להתחייבויותיוים האישור נשוא

להטיל  כדי לעיל כמפורט השינויים בדרישת/או ו האישורים תבדיקב אין כי, מוסכם .ה
 ביטוחימי מ לגבי שהיא אחריות כל או/ו חובה כל המטעמ מי או/ו המכללה על
 חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין ,העדרם לגבי או ,ותוקפם, היקפם, טיבם, קבלןה

 כל פי על או/ו)לרבות על פי מסמכי המכרז(  זה חוזה פי על הקבלן על המוטלת שהיא
 נבדקו אם בין ,לאו אם ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין זאת, דין

 .לאו אם ובין הביטוחים עריכת אישורי

 ביטוחי כלב האחריות גבולות ואת הביטוח סכומי את עת בכל לעדכן מתחייב הקבלן .ו
 צורך יש הקבלן ולדעת היה. מפעילותו הנובעים הביטוח לצרכי בהתאם הקבלן

 לערוך הקבלן רשאי, ל"הנ לביטוחים משלימים או/ו נוספים ביטוחים בעריכת
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 סעיף ייכלל כאמור משלים או/ו נוסף רכוש ביטוח בכל, כאשר, כנדרש אלו ביטוחים
ו/או תלמידיה  המנהלי אוו/ ה/או עובדיו  המכללה כלפי התחלוף זכות על ויתור בדבר

המכללה ו/או משרד  באתר סוג מכל זכויות בעלי/או ו ה/או מי מטעמוו/או מבקריה 
"ל ו/או כל גורם הנ כל של מטעמם מיו /או התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

, חבויות ביטוחי בזדון. לעניין לנזק שגרם אדם כלפי למעטאחר הקשור בעבודות, 
ו/או תלמידיה  המנהלי אוו/ ה/או עובדיו  המכללה את לכלול המבוטח שם יורחב

ו/או משרד  המכללה באתר סוג מכל זכויות בעלי/או ו ה/או מי מטעמו ו/או מבקריה
"ל ו/או כל גורם הנ כל של מטעמם מי/או ות הלאומיות האנרגיה והמים התשתיו

ו/או הבאים מטעמו,  הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחריותם בגיןאחר הקשור בעבודות, 
 .צולבת אחריות סעיף של לקיומו בכפוף וזאת

 .מטעמה מי/או ו המכללה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים יהיו הקבלן ביטוחי כל .ז

צהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מ הקבלן .ח
 ה/או מי מטעמו ו/או תלמידיה ו/או מבקריה המנהלי אוו/ ה/או עובדיו המכללהכנגד 

ו/או משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה ה מכללה באתר סוג מכל זכויות בעלי/או ו
 נזק כל בגיןחר הקשור בעבודות, "ל ו/או כל גורם אהנ כל של מטעמם מי/או ווהמים 

 או/ו הקבלן ידי על ויובא אשר ו/או ציוד ו/או מתקנים רכוש לכל שייגרם אובדן או/ו
 לרבות) עבודותבקשר ל וישמש אשרו/או  העבודות/או עבורו בקשר עם ו מטעמו מי

 את פוטר הוא וכי( ולרבות נזק אובדן תוצאתי, וכלי צמ"ה שהוא סוג מכל רכב כלי
 לרכוש ביטוח מטעמו מי/או ו הקבלן ערך אם בין וזאת, כאמור לנזק מאחריות"ל הנ

 יערוך/ערך אם(. בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא הפטור) לאו אם ובין כאמור
 הביטוח כי הקבלן מתחייב, חלקו או/ו, כאמור לרכוש ביטוח מטעמו מי או/ו הקבלן
ו/או תלמידיה  המנהלי אוו/ האו עובדי/ו  המכללה כלפי התחלוף זכות על ויתור יכלול

 מי/או ו המכללה באתר סוג מכל זכויות בעלי/או ו ה/או מי מטעמו ו/או מבקריה
 שגרם אדם"ל ו/או כל גורם אחר הקשור בעבודות, למעט כלפי הנ כל של מטעמם

 . בזדון לנזק

 למי או/ו לו תהיה לא כי הקבלן מצהירומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בנוסף
 המנהלי אוו/ ה/או עובדיו  המכללה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל מטעמו

 המכללה באתר סוג מכל זכויות בעלי/או ו ה/או מי מטעמו ו/או תלמידיה ו/ו מבקריה
"ל ו/או הנ כל של מטעמם מי/או ו ו/או משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

 לשיפוי זכאי היה או) בגינו לשיפוי זכאי שהוא קנז בגיןכל גורם אחר הקשור בעבודות 
 הקבלן מביטוחי מי פי על( בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא בגינו

 כלפי יחול לא הפטורוכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור.  לערוך שהתחייב
 .בזדון לנזק שגרם אדם
בחוזה  הקיים אחר פטור כל על להוסיף כדי באים לעיל הפטורים, ספק הסר למען

 .ממנו לגרוע ולאה מטעמ מי או/ו המכללה לטובת ובמסמכי המכרז במלואם
והוראות את כל הוראות פוליסות הביטוח בדייקנות מתחייב לשמור ולקיים הקבלן  .ט

כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות המבטח 
 .והזהירות

המכללה ו/או מי את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הקבלן  הפר .י
ולא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי,  על פי הפוליסות, יהיה הקבלן מטעמה

 המכללה ו/או מי מטעמהכלפי תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות 
 .כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך בגין

להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן הקבלן מתחייב  .יא
 בקשר עם ו/או תוך כדי העבודות. 

פוליסות ידרש לעשותה כדי לממש את יהקבלן מתחייב לעשות כל פעולה אשר  .יב
, על פי המכללהלתביעה של  ובעת הצורך, לרבות הצטרפותאו מי מהן הביטוח 
  ה.לכך על יד שיידרהביטוח, אם פוליסות 
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בקשר אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות  הקבלן .יג
סכומים אלה יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל סכום שיגיע  .לביטוחי הקבלן

 לקבלן על פי ההסכם. 

רכוש לעבודות ו/או לחלק מהן ו/או  נזקי בגין הביטוח פוליסות לפי הביטוח תגמולי .יד
 פוליסות. אחרת המכללה הורתה אם אלא, למכללה שולמוי לציוד נשוא העבודות,

 המכוסה נזק בעצמו הקבלן היה ותיקן. זה לעניין מתאימה הוראה תכלולנה הביטוח
 קיבל שטרם או המכללה נציג רצון לשביעות, בשלמותו, כאמור הביטוח הסכם לפי

 יתגמול תשלום על המכללה תורה, שניזוקה העבודה עבור תשלום הביטוח מחברת
 הקבלן ואלו ישמשו לקימום הנזק בלבד.  לידי הביטוח

אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת  הקבלן יהיה .טו
, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ו/או על פי דין זה חוזהעליו מכוח סעיפי 

 . ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

א ומכל אחריות שה הקבלןי לשחרר את מובהר בזאת כי קיום הביטוחים אין בו כד .טז
זה, ואין בקיום  הסכםאו ו/מכוח כל דין כלשהו או כלפי צד ג' ו/ המכללהחב בה כלפי 

הפרה חברת הביטוח את חובתה  הקבלן.הביטוחים כאמור להתנות על אחריות 
והוא יהיה חייב לשלם כל  קבלןלתשלום מכוח הפוליסות, לא יהיה בכך משום הגנה ל

, על אף שסכום זה חוזהעל פי כל דין או  המכוח אחריות הבתשלומ הא חביסכום שה
  .אמור היה להשתלם מטעם חברת הביטוח

, קיום הביטוחים למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור .יז
 חבותו ממלוא אותו פוטרת שאינהנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן יה

 כל מלהעלות מנוע הוא כי, ומתחייב מצהיר והקבלן דין כל פי על או/ו זה חוזה לפי
 לגבולות בקשר מטעמה מי או/ו המכללה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה

  והיקפם. הנדרשים הביטוחים מהות לגבי או/ו האמורים האחריות

, על פי הסכם זה ו/או על פי דין התחייבויותיו/או ו הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .יח
, יועצים, עובדיו המשנה מטעמו /ספקיקבלני כל לידיעת להביא מתחייב ןהקבל

שירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, עבודות ו/או לל קשרב מנהליו, 
ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי 

 בסעיף הפטורמור, הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות הא
 אחראי יהא הקבלן(. למען הסר ספק, יםעריכת ביטוח יוהמצאת אישור לעיל ח.14

/או ו ידו על העבודות בוצעו אם בין, ןבמלוא לעבודות בקשר' ג צד/או ו המכללה כלפי
  .מטעמו /יועץמשנה /ספקקבלןעל ידי 

ו הציוד נשוא העבודות ו/א של ןבערכ שינויים יחולו הביטוח תקופת ובמהלך היה .יט
 בפוליסה הביטוח סכום את לעדכן החובה חלה הקבלן על, שהיא סיבה מכל העבודות

  .האמור העדכון ביצוע על המבטח אישור את למכללה ולשלוח, ידיתימ

 על, שהיא סיבה מכל השלמתן טרם הקבלן ידי על העבודות תופסקנה בו מקרה בכל .כ
 עבודות ביטוח פוליסת ריכתע המשך על הקבלן ממבטחי אישור להמציא הקבלן

 תורה שהמכללה אחר גוף כל או/ו המכללה בידי לעיל כאמור המוצר וחבות קבלניות
  .לקבלן סופי חשבון לעריכת מוקדם כתנאי וזאת, עליו

 לכלול הקבלן על, זה הסכם פי על הקבלן להתחייבויות ובהתאם המכללה לדרישת .כא
 זכויות בעל או גורם כל, לעיל אמורכ הקבלן ידי על כושנער הקבלןי ביטוח במסגרת

 מקרה קרות טרם המבוטח בשם שמו את לכלול כלפיו התחייבות קיימת שלמכללה
 . הביטוח לתגמולי כמוטב או כמבוטח, הביטוח

מפורט לעיל, או חלק מהם או שלא קיים במלואן או כלא ביצע הקבלן את הביטוחים  .כב
 ת:הוראות הבאובמועדן את כל דרישות פוליסות הביטוח תחולנה ה
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המכללה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר מתן  .1
ימים לקבלן, לערוך את הביטוחים, או חלק מהם, במקומו ו/או  15התראה של 

לשלם למבטח את דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה בגין הביטוחים 
 כאמור.

 המכללהעל הקבלן.  הולו כל הוצאותילעיל, יח 1ף כב.כאמור בסעי המכללה התעש .2
לנכות כל סכום ששולם עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל  תזכאי היהת

הוצאה נלווית כגון הוצאות בגין יעוץ ביטוחי, עמלות סוכן וכיו"ב, בצירוף הפרשי 
הצמדה וריבית מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לפי ההסכם או לפי דין, 

סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת וכל זאת בצירוף ריבית בשיעור  לגבות תורשאי
ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, ממועד ביצוע 

 .ועד למועד גבייתו בפועל מהקבלן המכללה יהתשלום על יד

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן המפורטות בהסכם ו/או  .3
 כדי להטיל על המכללה ו/או הבאים מטעמה חבות כלשהי. בנספחיו או

 
לעיל, לרבות לא הציג את  14לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו כמפורט בסעיף  .כג

אישורי קיום הביטוחים המצ"ב בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של 
הסכם זה, אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם 

 ליסות הביטוח הנ"ל.פו
 

 אחריות בנזיקין .16

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן:
אחראי לכל נזק שייגרם עקב ביצוע שירות, או מעשה על ידי הספק, עובדיו,  ההספק יהי .א

, קלקול, או מפגיעה שייגרמו , נזקנציגיו או הבאים מכוחו או מטעמו, לרבות כל אובדן
ו האמורה של הספק תעמוד בעינה בין על ידי מעשה או מחדל לרכוש המכללה. חובת
נגרמו באקראי, בין שהם תוצאה של   שהאבדן הנזק, הקלקול או הפגיעה האמורים

מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודה ובין שנגרמו במזיד או מחמת 
 תאונה.

לעיל או איזה מהן, זכאית המכללה,  15 הספק את התחייבויותיו על פי סעיף  לא מילא .ב
, לכל תרופה או סעד אחרים,  דין בלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כלמ

לבצע את המוטל על הספק בעצמה, ו/או באמצעות ספק אחר, ו/או בכל דרך אחרת 
שהיא, על פי שיקול דעתה, ובמקרה כזה יהיה על הספק לשפות את המכללה, מיד עם 

על חשבון הוצאות  10%ה בהן בתוספת דרישתה הראשונה בכתב, בכל ההוצאות שנשא
כלליות מוערכות ומוסכמות מראש. הסכום אשר הספק חייב בתשלומו למכללה, לפי 

למכללה על פי הסכם זה והמכללה תהיה רשאית לקזזו   סעיף זה, יהווה חוב של הספק
 מכל תשלום המגיע ממנה לספק.

כדי או ערב ביצוע הספק יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אבדן שיגרמו תוך  .ג
השירותים לגופו ו/או רכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 למניעתם.

לעובד או לכל  דין הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצויים המגיעים על פי כל .ד
, הנמצא בשרותו של הספק ו/או ספק משנה, כתוצאה מתאונה או נזק אדם אחר

 יצוע העבודות נשוא מכרז זה.כדי או עקב בכלשהם, תוך 
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק אחראי בלעדית לכל תביעה של עובדיו בקשר  .ה
לשכר עבודה ולכל תביעה אחרת מצדם בקשר לביצוע השירותים או בגין ביצוע 

 השירותים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הספק יפצה ו/או ישפה את המכללה על כל נזק, אבדן או  .ו
, אבדן או הפסד או מוות שייגרם לעובדיה, ם לה או לרכושה וכן לכל נזקשייגר הפסד

של אלו וזאת   סוכניה, נציגיה והסטודנטים הלומדים במכללה, וכן לרכושו או לרכושם
או סוכניו, עובדיו, נציגיו או הבאים מכוחו או מטעמו שנגרמו ו/או נעשו   על ידי הספק

יבויותיו של הספק לפי ההסכם ו/או הנובעים בקשר לביצוע העבודות ו/או ביצוע התחי
מביצוע השירותים. כן יפצה ו/או ישפה הספק את המכללה על כל תשלום שהמכללה 
תהייה חייבת לשלם כתוצאה מגרימת מוות, נזק, פגיעה או הפסד לאדם או לרכושו, 

עשה בות בגין מר, לןבגין נזק שהספק אחראי לו על פי סעיף זה לעיל ו/או על פי כל די
ר או מחדל של הספק, עובדיו, סוכניו ונציגיו שהביאם מכוחו או מטעמו ושנעשו בקש

 האמורות או האגביות והנלוות. לביצוע השירותים או התחייבויות

, יחשב כחוב המגיע למכללה מהספק, לפי הסכם זה, לרבות הוצאות  אותו התשלום .ז
סכום כאמור מכל תשלום  לעיל, תהא המכללה רשאית לגבות כלומבלי לגרוע מהאמור 

, ו/או להשתמש בערבות או ם שיגיע ממנה לספק על פי הסכם זהאו סכו
 .בהסכם זה ולחלט אותה/ן  תוהנזכרת/  הערבויות

 אחריות  .17

  לעובדיה או/ו  למכללה לרבות – לאדם  או/ו  לרכוש שיגרם נזק לכל אחראי יהיה הקבלן
 .אותם העובדים ולרבות  זה חוזה נשוא  ו/או כל הבאים בחצריה, מועסקיה  או/ו

 עקב או/ו כתוצאה, כלשהו'  ג לצד או/ו החוזה נשוא העבודות ביצוע לצורך  הקבלן העסיק
 שנעשו ובין בכוונה שנעשו בין בעבודות הכרוך  כל או/ו זה חוזה לפי העבודות ביצוע

 שאתל חייבת תהא המכללהש סכום וכל  תשלום בכל המכללה את שפהי והקבלן ברשלנות
 .שיגרמו נזקים מחמת בו

תיידע את הקבלן עם קבלת התלונה בדבר נזק שנגרם לאדם או לרכוש עקב  המכללה
 עבודתו בשטחי העבודה להם אחראי הקבלן.

יהיה לשאת בהם מחמת  המכללהפיצוי שעל  מוצהר ומוסכם בזאת, שכל סכום ו/או
תהא  –מועסקיו  דיו ו/אובגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עוב -שתתבע ע"י צד  ג' 

וזאת מבלי  רשאית לקזז הסכומים שיהיה עליה לשלם לקבלן על פי חוזה זה המכללה
 לנקוט בכל דרך אחרת  לשם גביית הסכומים הנ"ל.  המכללהלפגוע בזכויות 

 
 ה ת מ ו ר ה .18

 לקבלן לשלם המכללה מתחייבת,  זה הסכם פי על הקבלן התחייבויות כל מילוי תמורת .א
 המצורף למכרז זהעל  פי כתב הכמויות  המציע בהצעת סכום שאושרל ווהתשלום הש

  "(.התמורה: "להלן)

 המכללהשל  מנהל כספיםלהחשבון  יועבר, המפקח ידי עלסיום העבודות לאחר אישור  .ב
 יום 45 תוךב____ תשלומים חודשיים כאשר התשלום הראשון ישולם  לקבלן וישולם

 מנהל הכספים שלל הגעתו מועדמ יום 30 או החשבון מתייחס אליו החודש מסוף
 .המועדים מבין המאוחר לפי, המכללה

 לתשלום זכאי יהא הקבלן כי ,ספק הסר למען בזאת מודגש, לעיל באמור לפגוע מבלי
 כל פי על העבודות את ביצע אם רק זה חוזה להוראות בהתאם לעיל הנזכרת התמורה
 המנהל יהיה, חלקי באופן יבוצעו העבודות אם. המנהל והוראות זה חוזה הוראות

 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,יחסי חלק מהתמורה לנכות רשאי
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 הפסקת התקשרות הפסקת העבודה מחמת התנהגות הקבלן .19

 מילא לא או,  זה לחוזה בהתאם העבודות לביצוע התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא .א
 הנדרש העבודה ובקצב ניםהזמ בלוח עמד לא או/ו מנהל הפרויקט הוראות אחר הקבלן

 חוזהה תנאיאת  לקיים בכתב מהקבלן מנהל הפרויקט ידרוש – ונספחיו זה חוזה פי על
: להלן) ל"הנ במכתב שיצוין המועד תוך, במכתב הנזכרות החוזה הפרות ולתקן

 (."המכתב"

 תוך  במכתב כאמור תיקון הטעון תיקן לא  או/ו החוזה מהפרות הקבלן בו חזר לא .ב
 על במישרין זה חוזה נשוא העבודות לבצע רשאית המכללה תהא – בו קובהנ המועד
 מבלי החוזה את לבטל או/ו הקבלן של חשבונו על לאחר למוסרם או הקבלן חשבון
 או/ו החוזה ביטול מחמת נזקיה בגין הקבלן מן פיצוי לדרישת המכללה בזכות לפגוע

 .לעיל הנזכרות החוזה הפרות בגין

לעיל  19 החוזה כמבוטל  בהתאם לאמור בסעיףכי היא רואה את ן לקבל המכללההודיעה  .20
לקבלן תמורת העבודות שאושרו על ידי המנהל והגזבר ושבוצעו עד  המכללהתשלם  –

לשלם  המכללהו/או  הפרשי המחירים שצריכה  בניכוי  נזקיה תאריך הביטול כאמור,
 לביצוע העבודות שטרם בוצעו.

 במעמד למכללה הקבלן ייתן, זה חוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו כל קיום להבטחת
 למדד צמודה,  אלף שקלים חדשים( מאה) ₪ 100,000 בסך בנקאית ערבות ,החוזה חתימת

 .30/4/2019 ותוקפו יהיה החוזה חתימת במעמד הידוע האחרון לצרכן המחירים

 

 כללי כתובות  והודעות .21

 .זה להסכם במבוא יעותהמופ אלה יהיו, זה הסכם לצורך הצדדים כתובות .א

 נתקבלה כאילו תחשב, רשום בדואר למשנהו מהצדדים מי ידי על שתשלח הודעה כל .ב
 . בישראל דואר בבית למשלוח הרשום המכתב מסירת משעת שעות 72  תוך

כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של  .ג
 המשפט ביתשבע. -שפט המוסמך בעיר בארהסכם זה, תובא להכרעתו של בית המ

 .בבאר שבע המשפט בית הוא זה חוזה נשוא בתביעות לדון המוסמך

      

 : החתום  על  הצדדים  באו   ולראייה 

 כתובות הצדדים

 שבע )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר –המזמין 

  6רח' עזריאל ניצני 

 

 ______________-הקבלן

 _________________ _______-רח'

     

 

  __________________                                                    __________________ 

   ן ל ב ק ה                                                                         כ ל ל ה מ ה  
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 ולהבטחת הצעת המציעערבות בנקאית להשתתפות במכרז . 1ב. נספח
 

 511262669ח.פ.  : המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע )חל"צ( לכבוד
 

 א.ג.נ.,

 
                    

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
על פי בקשת ____________ )ולהלן "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא 

אלף( שקלים חדשים )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו  שישיםש"ח ) 60,000סכום כולל של עד ל
לביצוע עבודות מיזוג אוויר, אספקה והתקנת  3-2016מאת המבקש בקשר למכרז פומבי מס' 

יחידות קירור/חימום מים ומשאבות מים וכל המפורט במכרז זה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש 
 קיי בבאר שבע.

ערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סכום ה
 לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"( . 

 
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין 

 ם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. קודהאחרון שפורסם ערבות זו יהא המדד שפורסם 
 

המכללה אנו  מנהל הכספים שללפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המכללה ו/או 
נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי 

לדרוש את התשלום  את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים ו/או לנמק להטיל עליכם חובה להוכיח
 תחילה מאת המבקש. 

 

 
 1/5/2017ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב, 

 
 בנק
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 לביצועערבות בנקאית . 2נספח ב.

 
  :בנק
  :סניף

  :הסניף כתובת
  תאריך:

 
 לכבוד

 511262669בע"מ ח.פ. שבע -בבאר המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
 ,נ.א.ג
 

 _________'מס בנקאית ערבות :הנדון
 

 במילים: מאה) ₪ 100,000 של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו .1
 עם בקשר "הנערב:"להלן   __________מאת שתדרשו ("הערבות סכום: "להלן) (אלף

 .3-2016 מכרז
 מפעםו, מאתנ לדרוש או בשלמותו הערבות סכום תשלום נומאת לדרוש זכאים תהיו אתם .2

 זו ערבות תישאר תשלום כל לאחר כזה ובמקרה, הערבות סכום חשבון על סכומים ,לפעם
 על יעלה לא, דרישותיכם של הכולל שהסכום ובלבד, הערבות סכום ליתרת ביחס בתוקפה

 .הערבות סכום
 ולא בכתב הראשונה דרישתכם לפי מיד, םלכ נשלם אנו .אוטונומית ערבות הנה זו ערבותנו .3

 ידכם על שיידרש סכום כל, דרישתכם קבלת ממועד ימים (עשרה) 10 תוך מאשר יאוחר
 או לבסס עליכם שיהיה ומבלי דרישתכם לנמק עליכם שיהיה מבלי, הערבות סכום בגבולות
 קשרב לנערב לעמוד שיכולה הגנה טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את להוכיח
 שלישי מצד או מהנערב תחילה לדרוש חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו .כלפיכם לחיוביו

 .מקצתו או כולו ,הערבות סכום של תשלומו את כלשהו אחר
 לנו להימסר חייבת פיה על דרישה וכל בכלל ועד 30/4/2019 ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות .4

 .ומבוטלת בטלה זו ערבות תהיה זה תאריך לאחר .זה בתאריך מאשר יאוחר לא בכתב
 .תתקבל לא במברק או בפקס דרישה .5
 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

 
 

 ________________    תאריך:____________         
 חתימות וחותמת הבנק
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 'גנספח 
ע     י  הצהרת המצ

 בכתב כדלקמן: , מצהיר בזאתאני הח"מ __________ ת.ז. ____________
להלן: "הקבלן", אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ ) .1

 .והוא התיר לי לייצגו לצורך מכרז זה "המציע"(
אני עושה הצהרה זו בשם המציע לצורך הגשתה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר  .2

 .3-2016 שבע, במסגרת מכרז
אישור בר תוקף  ועסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוקהמציע  .3

 לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.
 באספקה והתקנה של יחידות קירור/חימוםהריני להצהיר שיש למציע ניסיון מוכח  .4

 .2015-2014בשנים  ₪מיליון  02-בהיקף של למעלה מ( 2016-3)המפורטים במכרז זה 
 

  מצורפים: .5
 :למכרז 29איכות כאמור בסעיף ממליצים לצורך מבחן  5רשימת  .6.1

 
  

 שם הלקוח
 

 מהות הפרויקט
מועד 
 ביצוע

 פרטי איש קשר
 נייד תפקיד שם

1       

2       

3       

4       

5       

 

טון קירור( בשנתיים  200)לא פחות מ  מלצות ממוסדות בהם הותקנה המערכתה .6.2
  המלצות(. 5)עד  .האחרונות

 
 

 _______________חתימה: ___       
 
 

 אישור
 

 
גב' __________ מר'/_______ _________ הופיע/ה בפני עו"דבזה כי ביום  /תהנני מאשר

____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
צהרה יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות הה

 הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.
 

 חתימה: __________________       
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 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 'דנספח 
 

 לביצוע הפרויקט םלוח זמני
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 נספח ה'1 - אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן

 

   תאריך:

 לכבוד 
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אם

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר
 6עזריאל ניצני 

 "(המכללה)להלן: "
 

 עריכת ביטוח אישור: הנדון
עבור  ערכנו מ מצהירים כיחברה לביטוח בע"  _________ אנו החתומים מטה 

  ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מספר( ״הקבלן״: להלן) ___________________ 
בקשר עם חוזה ביניכם לבין הקבלן )להלן:  ,להלן ,  הכולל את הפרקים המפורטים 

( לגבי עבודות מיזוג אויר, אספקה, הרכבה, התקנת יחידות קירור/חימום מים, ויסות, "ההסכם"
"העבודות" ו/או "הפרוייקט" ה ושירותים נלווים באתר המכללה  )להלן בהתאמה: הפעל

)שני התאריכים נכללים(,    ליום ועד     (. תקופת הביטוח מיוםו"האתר"
 בת מורחבת תחזוקה תקופת יום לאחר מועד סיום העבודות, לרבות 60ובנוסף תקופת הרצה של 

 "(.תקופת הביטוחחודשים )להלן: " 24

 

 בפוליסה המקובלים הסיכונים רכוש במתכונת "כל הסיכונים", מפני ביטוח -רכוש – א פרק .1
, ביצוען תוך לעבודות, העבודות ותקופת התחזוקה ביצוע תקופת במשך קבלניות״ ״עבודות

 שיגרם הביטוח מקרה בשל מהן חלק או העבודות של מחדש ההקמה או התיקון, החילוף בגין
 שהובאו מתקנים, ציוד, חומרים, האמור מכלליות לגרוע מבליו לרבות הביטוח תקופת תוך

 או/ו ערכם לרבות ציוד במלוא, העבודות ביצוע לצורך אחר במקום המצויים או/ו לאתרים
 המשמש לרכוש נזק כולל הביטוח ידי המכללה. על סופקו אשר ותיאור סוג מכל לחומרים
העבודות,  כשטח במפורש מוגדרים "העבודה אתרי". באתר בהיותו ס"כה בסיס על לעבודות

 הקשורות פעולות מתבצעות בו בישראל אחר מקום וכל ייעודיות גישה דרכי, התארגנות אתרי
 . לעבודות

 רעידת, התפוצצות, עשן, ברק, אש עקב נזק/או ו אובדן בדבר מגבלה כל כולל אינו הביטוח
, פרעות, טייס כלי י"ע פגיעה, תאונתית פגיעה, והתבקעות נוזלים נזקי טבע נזקי, אדמה

  .ושוד פריצה, גניבה, תהום מי עליית, בזדון נזק, שביתות
 עבודה, לקוי תכנון: מ כתוצאה הנגרם עקיף או/ו ישיר נזק בדבר מגבלה כל כולל לא הביטוח

 (.לנזק שגרם, עצמו הלקוי לרכוש נזק למעט) לקויים חומרים, לקויה
 .הפרויקט של מחדש לביצוע המכללה של מהעלות יפחת לא הביטוח סכום

 ₪    והחומרים המבוטח:  העבודות שווי

 הבאות: ההרחבות את זה פרק יכלול קבלניות לעבודות הפוליסה במסגרת
 המבוטחות העבודות שווי במלוא  טבע ונזקי אדמה רעידת 

 המבוטחות העבודות שווי במלוא  זדון ונזקי מהומות, פרעות, שביתות
 המבוטחות העבודות שווי במלוא    פריצה ושוד גניבה,

 לתקופת וסה״כ למקרה חסר ביטוח לתחשיב כפופות שאינו ראשון״ ״נזק בסיס על הרחבות
 הביטוח: 

מסכום  10%-הריסות שיתאספו באתר העבודות בסכום השווה ל לפינוי הוצאות .א
סכום זה הינו מעבר ובנוסף לסכום ₪  250,000 –ביטוח העבודות אך לא פחות מ 

 הביטוח.
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 של באחריות או/ו בבעלות אשר ורכוש סמוך עובדים עליו לרכוש נזק או אובדן .ב
. זו פוליסה לפי המבוטח מהפרויקט חלק מהווה שאינו המבוטח מיחידי מי

 .₪ 1,000,000- מ פחות לא אך העבודות ביטוח מסכום 10%-ל השווה בסכום

נדסים של אדריכלים מה והשגחה פיקוח מדידה בגין תכנון כיסוי הוצאות .ג
 ומומחים כולל הוצאות הבאתם ואירוחם הדרושים לשם כינון אובדן הנזק

 .העבודות ביטוח מסכום 15% ל השווה בסכום

 על נדרשו לא כי ובתנאי רשויות דרישת לרבות נזק בעקבות מיוחדות הוצאות .ד
 ₪. 200,000 -אך לא פחות מ מהנזק 10%הביטוח  מקרה קרות בטרם ידם

 .העבודות ביטוח מסכום 20%-ל השווה בסכום ובאחסנה בהעברה רכוש .ה

 שווים. תבניות ופיגומים מתקנים וציוד "קל" במלוא .ו

 לפריט.₪  50,000 -ציוד לא פחות מ

משווי הפרויקט אך  20%לקויה  ועבודה לקויים חומרים, לקוי תכנון – ישיר נזק .ז
 ₪. 250,000 -לא פחות מ

במלוא שווי העבודות  קויהל ועבודה לקויים חומרים, לקוי תכנון – עקיף נזק .ח
 המבוטחות. 

 אחוז מהנזק. 20% מוגדלות או/ו נוספות הוצאות .ט

 כיסוי להוצאות הצלה ומנע חיוניות אף עם עבודות הפרויקט לא נפגעו. .י

 

והמבוטחים הנוספים, כהגדרתם  הקבלןביטוח אחריותו של  -'ג צד כלפי אחריות - ב פרק .2
ישי כלשהו, בכל שטח מדינת ישראל והשטחים , על פי כל דין, לנזק שנגרם לצד שללהלן

ובסה"כ  ובמצטברלמקרה ₪  4,000,000המחוזקים בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
  .לתקופת ביטוח

הביטוח לא יכלול כל חריג, סייג או הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, ברק, רעידת אדמה 
נפה והרמה וכל ציוד המשמש ה מתקני, בהלה, וטעינה הונזקי טבע, התפוצצות, פריק

משנה ועובדיהם, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה  קבלני, קבלנים לעבודות
תאונתי ובלתי צפוי, שביתות והשבתות, תביעות השבה מצד המוסד  זיהוםואריזותיהם, 

הנמצא בחזקתו ו/או  המכללהחריג, סייג או הגבלה לעניין רכוש  ללאומי. הביטוח לא יכלול כ
למרות האמור לעיל  של הקבלן ו/או רכוש שפועלים בו. וו/או בהשגחת ווחו ו/או בשליטתבפיק

 .'ג צד כרכוש יחשב המכללה רכוש כי במפורש מוסכם ספק הסר בפרק א' ולמען
 :הבאות ההרחבות הפוליסה מורחבת לכלול בפרק זה את

 במלוא גבול האחריות.-לאומי לביטוח המוסד שיבוב תביעות .א

 ₪. 500,000-מגבול האחריות ולא פחות מ 20%משען עד  חלשתוה נזק מרעד .ב

 במלוא גבול האחריות. -קרקעיים -תת וכבלים במתקנים מפגיעה ישיר נזק .ג

 ₪. 1,000,000 –קרקעיים -תת וכבלים במתקנים מפגיעה תוצאתי נזק .ד

 לא אך התעבורה פקודת פי על רכב ככלי הנחשב בצמ"ה שימוש עקב גוף נזקי .ה
 תאונות לנפגעי הפיצויים וחוק מנועי רכב ביטוח פקודת פי על לבטחו חובה חלה

 במלוא גבול האחריות. -דרכים 

נזק לרכוש משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגים בפוליסת  .ו
 .האחריות גבול במלוא -רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח

 

, והמבוטחים הנוספים כהגדרתם להלן ןהקבלביטוח אחריותו של -מעבידים אחריות - ג פרק .3
פני ו/או נזק שכלי ו/או נזק נזק גו ,, בגין מוותםועובדי מי מטעמהם על פי כל דין, כלפי עובדי

תוך כדי ו/או עקב העסקתם בקשר  וו/או המועסקים על יד יםעובדהמחלה לכל נפשי ו
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אחד ובסה"כ למקרה ₪  20,000,000, בגבול אחריות אשר לא יפחתו מסך של עבודותל
סייג או הגבלה בדבר חבות כלפי עובדים זרים,  ,לתקופת ביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג

עובדי תושבי השטחים המוחזקים, עובדים המסופקים על ידי חברות כוח אדם, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם. הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה בדבר חבות בגין פיתיונות 

, פרעות, העסקת נוער כחוקעבודות בגובה או בעומק, עבודות הריסה, , שעות עבודה, ורעלים
ו/או  הו/או מנהלי המכללההביטוח יורחב לכסות את חבות שביתות, הפרעת הסדר הציבורי. 

ו/או  , היה ויטען כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלןהו/או מי מטעמ העובדי
  שנה ו/או מי מטעמם.קבלנים ו/או קבלני מ

 

 תנאים מפורשים כדלקמן: כולליםכל הביטוחים  .4

המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את  .א
ו/או בעלי זכויות באתר המכללה  הו/או הבאים מטעמתלמידיה ו/או מבקריה 

 משנה לניקב או/ו ו/או קבלנים משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמיםו/או 
 .("המבוטחים הנוספים" להלן:) לעבודות הקשור מקצועי גורם כל או/ו

היקף הכיסוי בביטוח  אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע  .ב
כפוליסת "ביט", בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל, על פי הנוסח הקיים 

סות )מובהר, כי למועד עריכת הביטוחים על כל ההרחבות הכלולות בפולי
ו/או ברשלנות   נזק שנגרם עקב הפרת חובת זהירותלעניין  בפוליסות מבוטל חריג

 רבתי(.

 מסירת להשלמת עד מלא בתוקף להיות ימשיכו חלקיהם כל על הביטוחים .ג
 ימסרו אשר חלקים לגבי גם וכן למכללה חלקיהן כל על המבוטחות העבודות
 העבודות מסירת השלמת לפני, דםמוק במועד שימוש בהם יעשה/או ו למכללה
 . למכללה במלואן

מי מהמבוטחים ידי -עלבתום לב אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות הפרה ו/או  .ד
, לא תגרע מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת םו/או מי מטעמבפוליסה 

 שיפוי על פי הפוליסות. 

ל בדרך כלשהי כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגבי .ה
את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המבוטחים 

 הנוספים".

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי הרינו לאשר, כי  .ו
זכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר כל על  ואנו מוותרים"המבוטחים הנוספים", 

ו על פי סעיף נכל זכות המוקנית לוכן על  שיתוף בביטוחי "המבוטחים הנוספים"
 .1981 –התשמ"א  לחוק חוזה ביטוח 59

 הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי יהיה לבדו הקבלן .ז
  .לעיל המפורטים בביטוחים

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים  .ח
ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי וההנוספים", ובלבד שהאמור בדבר 

 זדון.בשגרם לנזק 

תגמולי הביטוח על פי פרק א' לפוליסה ישמשו לכינון  כי במפורש בזה מוסכם .ט
 הנזק בלבד.

 כאילו הביטוחים ייחשבו לפיו צולבת אחריות הביטוחים מורחבים לכלול סעיף .י
  .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערכו

לא יחול ו/או י הביטוחים המפורטים לעיל אינם ניתנים לביטול הרינו לאשר כ .יא
למעט עקב אי תשלום פרמיה , בהם שינוי לרעה במשך כל תקופת ביצוע העבודות

הודעה בדואר  ו/או במקרה של מרמה מצד המבוטח הראשי ובכפוף למסירת
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של לתוקף יום לפני כניסתו  60 , לפחותו לעשות כןנעל כוונתלמכללה רשום 
 השינוי לרעה.טול הביטוח ו/או בי

 
 האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו בו במפורש.

 
 

__________________________________________________________ 
 שם החותם       תפקיד החותם     חתימת המבטח          חותמת המבטח          תאריך



 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר   30מתוך  28עמוד 
 שבע )חל"צ(

 

 

 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 נספח ה'2 - אישור עריכת ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית
 

   תאריך:
 לכבוד 

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אם
 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר

 6עזריאל ניצני 
 "(המכללה)להלן: "

 עריכת ביטוח אישור: הנדון
עבור  ערכנו ביטוח בע"מ מצהירים כיחברה ל ___________________אנו החתומים מטה 

בקשר עם חוזה ביניכם  ,הביטוחים המפורטים להלן את (״הקבלן״: להלן)______________
( בין היתר, לגבי עבודות מיזוג אויר, אספקה, הרכבה, התקנת "החוזה"לבין הקבלן )להלן: 

שמיום (, לתקופהודות""העביחידות קירור/חימום מים, ויסות, הפעלה וכל עבודה נלווית )להלן: 
 "(הביטוח תקופת)שני התאריכים נכללים( )להלן: "   ליום ועד   

 

 ___.______ מספר פוליסה - מוצר חבות ביטוח .1

 עקב כלשהו גוף או/ו אדם של רכוש או/ו לגוף כלשהו נזק בגין, דין כל פי על, הקבלן חבות בגין
שיוצרו ו/או קנו ו/או שווקו ו/או ו/או הות שסופקו מוצרים או/ו ו/או בקשר עם העבודות

  ₪ 2,000,000 של מסך יפחתו שלא אחריות בגבולות מטעמו, הבאים או/ו הקבלן ידי עלטופלו 
המכללה ו/או עובדיה ו/או  את לשפות מורחב הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה אחד למקרה

ת באתר המכללה ו/או בעלי זכויו ההבאים מטעמ תלמידיה ו/או מבקריה ו/או ו/אומנהליה 
 הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחריותם בגין משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמיםו/או 

. ו/או אחריות המכללה עקב המוצרים/העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת מטעמו מי או/ו
 ביטוח הקבלן ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח

 יהיה בפוליסה הרטרואקטיבי התאריך. זה בסעיף מהאמור כמתחייב כיסוי מעניק ראש חלופי
 מורחבת הפוליסה. העבודות אך לא לפני יום ___________ תחילת ממועד מאוחר לא

 בפוליסה כהגדרתו מוצר אינה ואשר הקבלן שביצע מעבודה ישירות הנובע נזק גם לכסות
 .למכללה ונמסרה הושלמה שהעבודה לאחר אירע שהנזק ובלבד

  מספר _______________. פוליסה - מקצועית אחריות ביטוח .2
לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי 
 מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור לעבודות, בגבולות 

 הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה אחד למקרה ₪ 2,000,000 של מסך יפחתו שלא אחריות
 בעקבות עיכוב או השהייהבתום לב,  מסמכות חריגהעובדים,  יושר איבגין  חריג כל יכלול לא

המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה הביטוח מורחב לשפות את  .ביטוח מקרה
משרד התשתיות ללה ו/או ו/או בעלי זכויות באתר המכ הו/או הבאים מטעמו/או מבקריה 

הלאומיות האנרגיה והמים בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או 
מחדל של הקבלן ו/או של מי הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 

של הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו 
חודשים. הביטוח כאמור כולל  12הקבלן כלפי המפורטים לעיל. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך תחילת מתן השירותים אך לא לפני 
 .___________ 

 :כדלקמן מפורשים תנאים כוללים הביטוחים כל .3

ו/או מנהליה ו/או תלמידיה המכללה ו/או עובדיה את  כוללשם המבוטח בכל הפוליסות  .א
משרד ו/או בעלי זכויות באתר המכללה ו/או  הו/או הבאים מטעמו/או מבקריה 

, בכפוף להרחבות ("המבוטחים הנוספים" להלן:) התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
השיפוי לעיל. הפוליסות מורחבות לכלול סעיף אחריות צולבת אך ביטוח אחריות 

 המכללה כלפי הקבלן. מקצועית לא יכסה חבות



 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר   30מתוך  29עמוד 
 שבע )חל"צ(

 

 

 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות  חבות המוצר,הכיסוי בביטוח  היקף .ב
הידוע כפוליסת "ביט", בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל, על פי הנוסח הקיים 

)מובהר, כי בפוליסות  למועד עריכת הביטוחים על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות
 .ו/או ברשלנות רבתי(  נזק שנגרם עקב הפרת חובת זהירותן לעניי מבוטל חריג

, וו/או מי מטעמ הקבלןידי -לב על בתוםו/או אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות  הפרה .ג
 לא תגרע מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ן או מגביל בדרך כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטיהרינו לאשר, כי  .ד
כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המבוטחים 

 הנוספים".

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי הרינו לאשר, כי  .ה
זכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף כל על  יםמוותר ואנו"המבוטחים הנוספים", 

לחוק חוזה  59ו על פי סעיף נכל זכות המוקנית ל, וכן על הנוספים" בביטוחי "המבוטחים
 .1981 –"א התשמביטוח 

 בביטוחים הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי יהיה לבדו הקבלן .ו
  .לעיל המפורטים

זכות התחלוף כלפי "המבוטחים על הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .ז
ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם ושהאמור בדבר ה הנוספים", ובלבד

 זדון.בלנזק 

לא יחול בהם שינוי ו/או הרינו לאשר כי הביטוחים המפורטים לעיל אינם ניתנים לביטול   .ח
 60ו לעשות כן נעל כוונתלמכללה הודעה בדואר רשום  נמסרה על ידינו, אלא אם כן לרעה

 השינוי לרעה.ול הביטוח ו/או של ביטלתוקף יום לפני כניסתו 

 
 האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו בו במפורש.

 

 

     
 שם החותם        תפקיד החותם     חתימת המבטח          חותמת המבטח          תאריך

 
 

  



 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר   30מתוך  30עמוד 
 שבע )חל"צ(

 

 

 תאריך: _________________                  חותמת וחתימת המציע: ________________

 

 

 נספח ו'

 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי 

 על החוק התחייבות לגילוי נאות ושמירה

 

 : ____________  ז"ת: _____________  שם

 

 ?פלילית בעבירה הורשעת האחרונות השנים בשבע האם .1
 לא 0                               כן 0                    

 

 ?  ועומדים תלויים חקירה תיקי נגדך יש האם .2
 לא 0                               כן 0                   

האם אי פעם, נחשדת ונחקרת ו/או הואשמת ו/או הורשעת, בעבירות מין לפי סימן ה' לפרק  .3

 ?1977-י' בחוק העונשין, התשל"ז 
 לא 0                               כן 0              

 

ל מרצוני החופשי, "הנ השאלות על עניתי___________   ____. _ז.ת________ ________ אני

 רשאים יהיו, נכון איננו ל"הנ המידע כי בעתיד, יתברר אם כי לי, ידוע ה ומדויקת.בצורה מלא

 פעילותי בחצרי המכללה.  את להפסיק מטעמם מי או, הרלוונטיים הגורמים

זולתי ו/או בעובדי המכללה ו/או בבאי המכללה לרבות  בפרטיות לפגוע שלא ת/מתחייב אני
  ובמיוחד סטודנטים הלומדים בה. 

תי על הצהרה זו, אני מתחייב בפני מעסיקי והמכללה, כי ככל ויחול שינוי בקשר עם בחתימ
 המוצהר דלעיל, אודיע על כך, מיד ובהזדמנות הראשונה.

 

 

     
 חתימה  שם מלא  תאריך

 

 

 

 


